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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
NR.  ...... / ................. 

 
 
Între 
Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați din România - ARNIS, (între 
08.2013-04.2022 funcționând cu denumirea ASOCIAȚIA UNU ȘI UNU), cu sediul în București, 
Aleea Privighetorilor, nr. 86H, ap C002, Sector 1, având CIF 32224197, înregistrată în Registrul 
Național al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr.15900/302/2013, reprezentată legal de către d-na 
Corina Croitoru identificată cu CI seria RK nr. 804265 în calitate de Președinte, denumită în 
continuare BENEFICIAR, 
şi 
SC ………………………………………………. SRL, cu sediul în ……………………………….….., 

Str. …………………………..……., nr. ….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 

J….../….………/…..…, CUI ………………….,  cont bancar nr. ……………..……………………….., 

deschis la banca ……………………….….., sucursala …………………………….., reprezentată 

legal prin dl./dna. ……………………………..…….., (tel. ………..……………… și e-mail: 

……………………………….…) în calitate de împuternicit, denumită în continuare SPONSOR,  

 
Conform Codului Fiscal și Legii nr. 32/1994, privind sponsorizarea, cu modificările și completările 
ulterioare , s-a convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare. ARNIS este înregistrată 
în Registrul entităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, conform Deciziei 2141029 / 
08.04.2019. 
 
Preambul 
Misiunea ARNIS este de a îmbunătaţi sănătatea nou-născuților îndelung spitalizați din România 
prin proiecte de prevenţie, informare şi educare a societăţii civile privind naşterea înainte de 
termen, implementarea principiilor Infant & Family Centred Care în terapiile intensive neonatale și 
alinierea Standardelor naționale la nivelul Standardelor Europene de îngrijire elaborate de EFCNI 
în 2018, precum și oferirea de suport familiilor în procesul de recuperare medicală al copiilor, 
până la vârsta de 18 ani.  
 
 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1 Prezentul contract are ca obiect activitatea de sponsorizare, constând în sprijinul bănesc 
acordat de SPONSOR BENEFICIARULUI, pentru desfășurarea proiectelor Asociației și a 
activităţilor administrative şi statutare derulate de BENEFICIAR, în scopul atingerii misiunii sale 
(descrisă în Preambulul acestui Contract). 
1.2. Se vor face Anexe specifice fiecărei sponsorizări acordate, pe perioada de valabilitate a 
Contractului. 
 
 
II. PLATA ȘI MODALITĂȚILE DE PLATA 
2.1 SPONSORUL va plăti BENEFICIARULUI sumele specificate în Anexele prezentului Contract. 
2.2. Plata se va efectua în contul RON pe numele ARNIS, RO07INGB0000999904198945, 
deschis la ING Bank, sucursala Băneasa. 
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III.  OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR 
3.1. SPONSORUL: 
-Se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului suma conform prezentelor Anexe ale Contractului; 
-Sponsorul se obligă să nu intervină, direct sau indirect, în activitatea Beneficiarului. 
3.2. BENEFICIARUL: 
-Se obligă să folosească sumele obţinute de la Sponsor exclusiv în scopul mentionat la punctul 
1.1; 
-Se obligă, ca în cadrul promovării proiectelor sale, să aducă la cunoştinţa publicului numele 
sponsorului, marca şi alte semne ori de câte ori se prezintă subiectul, prin mijloacele publicitare 
convenite cu Sponsorul. 
 
 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Prezentul Contract începe de la data de ………….. și are o perioadă nedeterminată. 
4.2. Contractul poate fi încheiat prin acordul scris al parților contractante printr-o Anexă. 
 
 
V. INCETAREA CONTRACULUI 
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal 
arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută una dintre 
obligaţiile sale esenţiale. 
5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 
celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă 
efectele. 
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţile contractante. 
 
 
VI. PREVEDERI FINALE 
6.1. Partea a cărei obligaţie contractuală nu poate fi indeplinită din cauză de forţă majoră, aşa 
cum este definită de lege, este aparată de răspundere, avand obligaţia să comunice celeilate părţi 
în termen de 10 zile apariţia acestei situaţii, precum şi încetarea acesteia. 
6.2. Eventualele neînţelegeri ivite între părţi în legătură cu executarea contractului, se 
soluţionează pe cale amiabilă. Nesoluţionarea pe această cale, oferă părţilor posibilitatea de a se 
adresa instanţei judecătoreşti conform legii. 
6.3. Modificarea prezentului contract poate fi realizată doar în scris prin act adiţional încheiat între 
părţile contractante. 
 
Încheiat azi ……………….….. într-un număr de 2 exemplare cu valoare de original, în limba 
română, câte unul pentru fiecare parte.  
 
BENEFICIAR                         SPONSOR 
ARNIS         ………………………………………………….. 
Corina Croitoru                        …………………… 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
ARNIS 

             CIF: 32224197 
        Al. Privighetorilor, nr. 86H, S 1 

Bucuresti, Romania 
contact@arnis.ong                                                                                 

 
 

pag3 

 
ANEXA .... / ......................... 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
nr. ........ / .......................... 

 
 
I. OBIECTUL ANEXEI 
1.1. Anexa …..… / ……………….. are ca obiect sponsorizarea Proiectului “Pui de om în terapie” 
și a cheltuielilor administrative aferente, în perioada 01.01.2022-31.12.2022. Proiectul “Pui de om 
în terapie” se va desfășura în spitalele colaboratoare ale BENEFICIARULUI și înseamnă 
schimbarea modului de îngrijire a bebelușilor îndelung spitalizați la naștere în terapie intensivă, 
conform principiilor “Family Center Care”. 
 
II. REMUNERAREA 
2.1 Pentru activitatea descrisă la punctual 1.1 al acestei Anexe, SPONSORUL, va sponsoriza 
ARNIS cu suma de ……………… ron. 
2.3. Sponsorizarea urmează a fi achitată integral până în data de ………………. 
 
 
Prezenta Anexă face parte din Contractul nr. ……../……………. și se va citi doar împreună cu 
acesta. 
 
 
BENEFICIAR                         SPONSOR 
ARNIS         ………………………………………………….. 
Corina Croitoru                        …………………… 
 


